İMKTS – İnşaat Malzemeleri Kalite Takip Sistemi - Yapı Kimyasalları
Katılım Protokolü
MADDE 1. TARAFLAR:
“İMKTS - İnşaat Malzemeleri Kalite Takip Sistemi - Yapı Kimyasalları” katılımı ile ilgili iş bu Protokol , unvan ve
adres bilgileri verilen taraflar arasında aşağıdaki şart ve koşullarda ../../2020 tarihinde akdedilmiştir.
SİSTEM YÜRÜTÜCÜSÜ:
Unvanı: Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesi (Bundan böyle Türkiye İMSAD
olarak anılacaktır)
Adresi: Rüzgarlıbahçe Mah. Feragat Sok. No:3 Kat:5 Demir Plaza, Kavacık / Beykoz – İSTANBUL
KATILIMCI:
Unvanı: …………….. (Bundan böyle Firma olarak anılacaktır)
Adresi: (Madde 7 ve 8 kapsamında numuneler, aşağıdaki tesislerin her hangi ……….. alınacaktır)
MADDE 2. AMAÇ
İMKTS, Türkiye İMSAD tarafından Yapı Kimyasalları Sektöründe yer alan ürünlerin mevzuata
uygunluğunun kontrolü ve belgelendirme kaynaklı haksız rekabet unsurlarının önlenmesi konularında
üyelerden gelen yoğun müracaat ve talep üzerine Yapı Kimyasalları sektörüne özel bir “piyasa gözetimdenetim faaliyeti ” ni gerçekleştirmek üzere kurulmuştur.
MADDE 3. TANIMLAR
PROJE:
Protokol imzalayan Firma’nın üretim tesisinden ve protokol imzalamayan firmaların piyasadan temin
edilen ürünlerine ilişkin, MADDE 6’te belirtilen belgelerin uygunluk kontrolünün yapılması; ürünlere test
yapılması; olumlu sonuçların (sadece protokol imzalayan Firma’nın) kamuoyuna duyurulması; olumsuz
sonuçların firmaya bildirilerek uygunsuzluğun düzeltilmesinin istenmesi; 2 ay içerisinde giderilmemesi
halinde ÇŞB PGD (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Piyasa Gözetim Denetim) birimine bildirilmesidir. Proje
maliyeti Proje Fonundan karşılanır.
PROJE FONU:
Proje maliyetlerini karşılamak üzere iş bu protokolü imzalayacak firmaların katılımıyla Türkiye İMSAD
nezdinde oluşturulacak fon.
PROJE BÜTÇESİ:
EK-1’de yer alan Proje Bütçesi, piyasadan ve üretim tesislerinden numune ürün alınması, temin edilen
ürünlere ilişkin belgelerin uygunluk ve güncellik kontrolünün yapılması, ürünlere test yapılması, temin
edilen ürünlerin saklama ve bertaraf işlemi maliyetlerinden ve gerekli olabilecek tüm idari giderlerden
oluşur.
PROJE KAPSAMINDA TEST EDİLECEK ÜRÜN GRUBU: Çimento Esaslı Seramik Karo Yapıştırıcılar
ÖNCELİKLİ ÜRÜN SINIFLARI:
Numune alımı aşamasında göz önünde bulundurulacak, TS EN 12004 standardında belirtilen sınıflar
(çeşitler) arasında yapılmış öncelik sıralamasıdır.
ÖNCELİK SIRASI
C2T S1/C2TE S1
C2 /C2T/ C2TE
C1 /C1T/ C1TE
C2TE S2

1
2
3
4

MADDE 4. PROTOKOLUN KONUSU:
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Bu sözleşme Türkiye İMSAD tarafından yürütülecek olan “İMKTS İnşaat Malzemeleri Kalite Takip Sistemi - Yapı
Kimyasalları” na katılmayı kabul eden Firma ile Türkiye İMSAD arasında, Proje süresince yapılacak aktivitelerde
özel hukuk çerçevesinde karşılıklı sorumlulukların belirlenmesi amacı ile yapılmaktadır.
MADDE 5.PROTOKOLUN SÜRESİ:
İş bu protokol taraflar arasında imza edildiği tarihten itibaren başlar ve bir yıl süreyle geçerlidir.
MADDE 6. GENEL HUSUSLAR:
Proje kapsamında katılımcı Firma’nın ürünleri üretici beyanına uygunluk açısından değerlendirilecektir. Bu takip
çalışması aynı zamanda Firma’nın ürün performansının sürekliliğinin kontrolü ve var ise eksiklik/uygunsuzluklar
ile ilgili bir uyarı mekanizması olarak çalışacaktır.
Firma, piyasaya arz etmekte olduğu aşağıdaki ürünlere ait yine aşağıdaki belgelerden ilgili olanlarını Türkiye
İMSAD’a gönderecektir.
Ürün listesi (sınıf ve marka):
C1
C1T
C1TE
C2
C2T

:
:
:
:
:

C2T S1
C2TE
C2TE S1
C2TE S2

:
:
:
:

Belge listesi




Performans Değişmezlik Belgesi

Performans beyanı

Gelen belgeler ve web sayfası gibi iletişim amaçlı kullanılan mecralarda yer alan dokümanlar Test Belgelendirme
Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş. (TEBAR) tarafından kontrol edilerek dosyalanacaktır.
Belgelerde eksiklik olması veya Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne veya ürün standardına uygun olmayan bir
durum tespit edilmesi durumunda Firma yazılı olarak uyarılacak ve düzeltme için süre verilecektir. Firma’nın
belgeleri verilen süre sonunda tekrar değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
MADDE 7. ÜRETİM TESİSİNDEN NUMUNE ALINMASI:
İş bu protokol gereği, Firma, protokole dahil olan her bir üretim tesisinde, Türkiye İMSAD tarafından
görevlendirilen KGS- Türkiye Hazır Beton Birliği Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesi ekipleri tarafından
numune ürün alınması için gereken izinleri ve kolaylığı sağlayacaktır. Numuneler araç üzerinden veya stok
sahasından üretim tarihine bakılmaksızın tam paket olarak alınacaktır. Numune almak için önceden randevu
alınmasına gerek bulunmamaktadır. Firma, alınan numuneler karşılığında bedel talep etmeyecektir.
MADDE 8. ÜRETİM TESİSİNDEN ALINAN NUMUNELERİN TESTE TABİ TUTULMASI:
Türkiye İMSAD, Firma’nın MADDE 6’da belirtilen piyasaya arz ettiği ürünlerden, MADDE 3’de tanımlanan ürün
sınıfları önceliğine göre MADDE 1’de belirtilen tesislerden yılda bir kez tutanak karşılığında numune alarak, Türk
Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş bir kuruluş olan TEBAR Test Belgelendirme Araştırma
ve Geliştirme Tic. A.Ş.’de teste tabi tutulmasını sağlayacaktır. TEBAR, ürün etiketlerinde yazan değerler ile test
sonucu elde edilen değerleri mukayese ederek gizlilik kuralları çerçevesinde bir rapor hazırlayacaktır. Rapor,
Türkiye İMSAD tarafından Firma’ya iletilecektir. Olumsuz sonuçlar durumunda uygunsuzluğun düzeltilmesi
istenecektir. Uygunsuzluğun 2 ay içerisinde giderilmemesi halinde ÇŞB PGD birimine bildirilecektir (düzeltme
istendikten sonra firmadan gelen numune kabul edilmeyecek, firmanın stok sahasından alınacak yeni tarihli
numune test edilecektir).
Firma, kendisine sunulan raporda verilen deney sonuçlarına 10 iş günü içerisinde Türkiye İMSAD’a ulaşacak
şekilde itiraz etme ve şüphe duyduğu bulgulara dair tekrar deney yapılmasını talep etme hakkına sahiptir. Firma,
bu hakkını her test için sadece bir kez kullanabilir. Bu durumda, yapılacak tekrar testin maliyeti Firma tarafından
karşılanır. Raporun hazırlanarak firmaya teslimini takip eden 10 iş günü içerisinde yazılı olarak herhangi bir
itirazın Türkiye İMSAD’a ulaşmaması durumunda, yapılan değerlendirmenin firma tarafından onaylandığı kabul
edilir ve itiraz sürecinde kullanılmak üzere saklanan şahit numuneler bertaraf/imha edilir.
MADDE 9. PİYASADAN NUMUNE ALINMASI VE TESTE TABİ TUTULMASI:
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Türkiye İMSAD, protokol imzalamayan üreticilerin ürünlerinden çeşitli satış noktalarından (ilk yıl pilot uygulama
için sadece İstanbul ilindeki satış noktaları) yılda bir kez, bedeli karşılığında, Türkiye İMSAD tarafından
görevlendirilen KGS - Türkiye Hazır Beton Birliği Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesi ekipleri tarafından,
MADDE 3’de tanımlanan ürün sınıfları önceliğine göre numune alınarak, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
tarafından akredite edilmiş bir kuruluş olan TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş.’de teste
tabi tutulmasını sağlayacaktır. TEBAR, ürün etiketlerinde yazan değerler ile test sonucu elde edilen değerleri
mukayese ederek gizlilik kuralları çerçevesinde bir rapor hazırlayacaktır. Olumsuz sonuçlar, Türkiye İMSAD
tarafından üreticiye yazılı olarak iletilecek ve uygunsuzluğun düzeltilmesi istenecektir. Uygunsuzluğun 2 ay
içerisinde giderilmemesi halinde ÇŞB PGD birimine bildirileceği belirtilecektir (düzeltme istendikten sonra
firmadan gelen numune kabul edilmeyecek, tekrar raftan alınacak yeni tarihli numune test edilecektir).
MADDE 10. SONUÇLARIN DUYURULMASI:
Protokol imzalayan Firma’ların isimleri Türkiye İMSAD web sitesinde projeye özel bölümde yayınlanacaktır.
Protokol imzalayan Firma’ların Türkiye İMSAD’ın yaptırdığı değerlendirmelerin olumlu sonuçlarına ilişkin bilgiler
web sitesi vasıtasıyla duyurulacaktır. Aynı bilgiler, dört ayda bir TMB, GYODER, KONUTDER, İNDER gibi sektörel
dernekler ile İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası gibi mesleki örgütlerle paylaşılacaktır.
Protokol imzalamayan üreticilerin rapor sonuçlarının olumlu/olumsuz olmasına bakılmaksızın hiçbir bilgisi web
sitesinde yayınlanmayacak ve dernekler ile mesleki örgütlerle paylaşılmayacaktır.
MADDE 11. TAAHHÜTLER:
Firma, projeye kendi isteğiyle katıldığından testlerin olumsuz sonuçlanması ve bu sonuçların ÇŞB PGD birimine
bildirilmesi durumunda hiçbir şekilde Türkiye İMSAD’ın, TEBAR’ın ve KGS’nin maddi ve manevi sorumluluğunun
olmadığını kabul eder ve bu nedenle doğmuş ve doğacak zararlarının tazmini, haksız rekabet ve rekabetin ihlali
vb. sebeplerle Türkiye İMSAD, TEBAR ve KGS aleyhine hukuki yollara müracaat etmeyeceğini kabul, beyan ve
taahhüt eder.
Firma, Proje sonuçlarına dayanarak tüketici ve diğer 3. kişiler nezdinde yanıltıcı, aldatıcı şekilde bir eylem içine
girmeyeceğini, Projenin güvenirliliğini azaltıcı, zarar verici bir faaliyette bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder.
Firma protokole aykırı hareketlerinden ötürü Türkiye İMSAD’ın ve 3. Kişilerin maddi ve manevi zararlarından
hukuki ve cezai olarak sorumlu olduğunu kabul eder. Aynı şekilde, Türkiye İMSAD da protokole aykırı
hareketlerinden doğacak gerek Firma’nın gerekse 3. kişilerin zararlarından hukuki ve cezai olarak sorumlu
olduğunu kabul eder.
MADDE 12. PROJE FONUNA KATILIM:
Türkiye İMSAD tarafından hazırlanıp İMKTSÇG ve Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu tarafından onaylanan, EK-1’de
yer alan Proje bütçesi, protokolü imzalayan firmalar tarafından üstlenilecek ve iş bu protokol imzasını takiben 10
gün içerisinde Türkiye İMSAD’ın TR85 0006 4000 0011 2790 2869 96 numaralı banka hesabına yatırılacaktır.
Türkiye İMSAD tarafından Firma’ya fatura kesilecektir.
Firma tarafından ödenecek bedel: ………………… TL+ KDV
İşbu protokolün imzalanmasından dolayı halen mevcut ve ilerde çıkabilecek mevzuat gereğince doğmuş ve
doğacak her türlü vergi, resim ve harçlar, tazminat ile protokol giderleri Firma’ya ait olacaktır.
MADDE 13. YETKİLİ MAHKEMELER:
Protokolden kaynaklanan her türlü hukuki anlaşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
MADDE 14. TEBLİGATLAR:
Tarafların bu protokolde yazılı adreslerine yapılacak tebligatlar geçerlidir. Adres değişikliğinde taraflar bu
değişikliği 15 gün içinde diğer tarafa yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Taraflar iş bu protokolde yazılı tebligat
adreslerinde meydana gelecek değişiklikleri, karşı tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine
yapılacak her türlü tebligatın geçerli ve bağlayıcı olduğunu kabul ederler.
MADDE 15.YÜRÜRLÜLÜK:
Toplam 4 (dört) sayfa ve 15 (on beş) maddeden oluşan bu protokol iki nüsha olarak hazırlanmış, taraflarca
okunmuş, kabul edilerek .…/…./2020 tarihinde imza altına alınmıştır.
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FİRMA

Türkiye İMSAD

İmza ve Kaşe:

İmza ve Kaşe:

Tarih:

Tarih:
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